April 2021 - Gelukkig is Twente klaar voor morgen

Bekijk de webversie

Wim Boomkamp neemt je mee...
Er gebeuren ontzettend veel mooie
dingen in Twente. Die mogen we nog
nadrukkelijker aan de buitenwereld laten
zien. Een voorbeeld van de kracht van
de Twente Board is de AI-hub OostNederland, waar bedrijfsleven en
kennisinstellingen vanuit Twente de
krachten bundelen om de ontwikkelingen
op het gebied van Artificial Intelligence te
faciliteren en te versnellen. De Twente
Board werkt hierin samen met de
Economic Board, de triplehelixorganisatie in de regio Arnhem –
Nijmegen. De AI-hub is er voor
ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die met AI willen werken. Zo
versterken ze elkaar, en daarmee de regionale economie. De nieuwe website van de AIhub Oost is live! Neem een kijkje, laat je inspireren en spread the word!
Verder zijn vorige week de eerste projecten waar het Nationaal Groeifonds in gaat
investeren bekendgemaakt. De projecten moeten bijdragen aan meer economische groei
in Nederland. Economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat Nederlanders meer te
besteden hebben. Het Groeifonds gaat fors investeren in de ontwikkeling van
quantumtechnologie, waar Twente van profiteert. Ook profiteert de AI-hub OostNederland van de impuls van het Rijk van 276 miljoen euro in toepassingen van AI in
economische/maatschappelijke terreinen. Het is goed te zien dat het kabinet de
innovatiekracht van de regio bevestigt en wij zijn blij met deze investeringsimpuls van het
kabinet!
Deze nieuwsbrief Investeren in Twente staat daarom in het teken van digitalisering. Want
gelukkig is Twente klaar voor morgen!

Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Techniek toegankelijk maken voor iedereen met TkkrLab
Twente geeft de toekomst vorm door
technologische kennis en innovatiekracht. Met de
investering in creatieve broedplaatsen worden
creators en ondernemers gestimuleerd om samen
innovatie, ondernemerschap en experimenteerdrift
nóg meer onderdeel van ons Twentse DNA te
maken. Makerspace TkkrLab in Enschede is één
van de elf initiatiefnemers die subsidie
voor creatieve broedplaats toegekend heeft gekregen. Met oprichter Dave Borghuis
bespreken we wat een makerspace is en hoe de activiteiten hiervan bijdragen aan
zelfontplooiing in techniek in de regio.

Lees het verhaal van Dave Borghuis en zijn TkkrLab

Make AI work: versnelling en opschaling van toepassing AI
in Twente
Twente heeft meerdere unieke technologieën in
huis. Deze bieden enorme kansen. Eén van deze
kansrijke technologieën is Artificial Intelligence
(AI). Twente beschikt over specifieke kennis op
het gebied van AI en innovaties van bedrijven
schieten de grond uit. Zo ook van het Twents
bedrijf Spectro-AG. Wij spraken met Hamed
Mehdipoor en Roger Borre over deze start-up,
voorbeelden van toepassingen en het vergroten van draagvlak voor AI in de industriële
sector.

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer.

AI-hub Oost-Nederland is innovatiepartner van Dutch
Innovation Days
Op 28 mei staat AI centraal op de Dutch Innovation Days.
Deze dag zit vol met interactieve ervaringen, verrassende ontmoetingen, gesprekken met
experts, entertainment en verschillende uitdagingen. Zet 28 mei in je agenda en bestel je
tickets!

Bestel hier je tickets!

Gelukkig is Twente klaar voor morgen!
In Twente zetten we digitalisering in als
middel om winstgevendheid en
arbeidsproductiviteit van bedrijven, en
daarmee de toekomstbestendigheid
van onze regio, te vergroten.
Daarnaast vraagt de wereldwijde
coronacrisis om innovatieve
oplossingen waarbij digitalisering een
grote rol speelt. Ook andere maatschappelijke uitdagingen vergen oplossingen. Twente
biedt oplossingen, door het ontwikkelen van technologische innovaties met een
ongekende dynamiek. Gelukkig is Twente klaar voor morgen!

Lees meer over impactportfolio Digitalisering

Talentsessie Twente Board in Campus Café op 20 mei 2021
De volgende editie van Campus Café staat in het teken van talent en is een extra speciale
editie. Om 15.00 uur starten we vanuit de Twente Board met de eerste sessie!
We zoomen in op de talentprojecten uit de investeringsprogramma’s. Zonder talent kunnen
bedrijven niet bestaan en doorgroeien. Het binden van talent is op alle niveaus cruciaal voor
een technologische regio als Twente. Knappe koppen én gouden handen zijn cruciaal voor
de oplossingen van morgen.
Volgende week kunnen jullie een uitnodiging verwachten voor het Campus Café. Nu al
nieuwsgierig? Meld je dan nu vast aan.

Ja, ik meld mij aan!

En verder in het nieuws ...
De Twente Board en de investeringsprogramma's komen regelmatig in het nieuws. Hieronder
een overzicht van de verschillende nieuwsartikelen. Klik op de link om het artikel te lezen:
Oproep Oost-Nederland aan informateur: Oost-Nederland werkt aan innovatieve
oplossingen
Inzet van automatische drones voor inspecties en bewaking is nu landelijk mogelijk
NDIX: De digitale weg naar de toekomst
Twentse bijdrage aan oplossen woningtekort door robotisering bij Plegt-Vos
Webinar over de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente gemist? Je kunt hem hier terug
kijken.
Universiteit Twente profiteert van honderden miljoenen uit Groeifonds voor nieuwe
technologie
Nieuwe hoofdsponsor FC Twente vrouwen komt op voor talent in de regio
XL Businesspark moet fors uitbreiden, voor grote bedrijven die elders in Twente klem
zitten
Europarlementariër en LTO-voorman woensdagavond in Enschede in discussie over
duurzaam voedsel
Krachtenbundeling voor medtech- en AI-startups

De Twente Board is een strategie orgaan. De board bestaat uit
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden. Alle boardleden zijn in het bezit van een groot hart voor
Twente en met een groot netwerk.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nieuws@twenteboard.nl toe aan uw adresboek.

